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Malatya İnönü Üniversitesi’nde yapılan 13. Akademi Bilişim Konferansı’nda 
konuşan Akgül, “Fikirle mücadeleyi fikirle yapmak lazım” dedi.

Bilgi teknolojileri altyapısının, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak ve ortak 
politika oluşturmak amaçlarıyla programlanan Akademi Bilişim 2011 Konferansı, 2-12 Şubat 
2011 tarihleri arasında Malatya İnönü Üniversitesi’nde yapıldı. 3 gün süren 13. Akademik  Bilişim 
Konferansı’nda, 8 farklı salonda 89 oturum yapıldı, 200 kadar bildiri ve 20 kadar eğitim semineri 
verildi. Üniversitelerin kendilerini nasıl geliştirebilecekleri, İnternet’i nasıl kullandıkları, neler 
yapıldığının tartışıldığı, çözüm arandığı bu ulusal konferans, Ankara’dan başlayarak değişik 
illerde yapılıyor. Malatya 13. il. Bir daha ki yıl Uşak’ta gerçekleştirilecek. 
Akademi Bilişim 2011 Konferansı’nda konuşan Akgül, İnternet sayesinde insanlar arasındaki 
zaman ve mekân farklarının ortadan kalktığını vurgularken, bunun da küresel rekabeti arttırdığını 
bildirdi.  Akgül, konuşmasında şunları söyledi:
“Çok az insan iyi örgütlü olarak bütün dünyaya ulaşabiliyor. İnternet’in içinde olanlar bile ileriyi 
göremiyorlar. İnternet, devrimsel bir değişim. Bu değişim birilerini rahatsız ediyor, onları sıkıntıya 
sokuyor. İnternet’te şöyle bir sınıflandırma var; Dinozorlar, göçmenler ve yerliler. ‘Dinozorlar’ 
anlamayanlar, ‘göçmenler’ anlayanlar ancak ayak uyduramayanlar, ‘yerliler’ de bu ortamda 
doğanlar, onlar çok rahat kullanıyorlar. Bir de, bu değişim etkisiyle konumları sallananlar var. 
Onlar da karşısında direniyorlar. Sansür, işte o ekibin ortaya attığı bir şey. İnternet, insan aklıyla 
çok güçlü. Bu nedenle o tip şeyler başarısız oluyor. Türkiye’deki İnternet yasakları çocukların bile 
delebileceği yasaklar. Bunun yerine koruyucu tedbirleri alarak insanları bilinçlendirmek daha 
doğru. Fikirle mücadeleyi fikirle yapmak lazım.” 

“Sansür, dinozor ve göçmenlerin işi”

Süperbilgisayarın mucidine Bilişim Nobel’i

IBM bünyesinde 
geliştirilen 
Watson 
süperbilgisayarın 
yazılımcılarından 
Valiant, Turing 
Ödülü’ne değer 
görüldü.

Bilişim ve teknoloji dünyasının en prestijli ödüllerinden birisi olarak görülen Turing Ödülü 
sahibini buldu. Bilgisayarcılar için Nobel’e eşdeğer görülen Turing Ödülü’nü bu yıl, araştırmaları 
süperbilgisayar Watson’ın geliştirilmesine büyük katkı sağlayan Harvard Üniversitesi Mühendislik 
ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde bilgisayar bilimi ve uygulamalı matematik konusunda ders 
veren Profesör Leslie Valiant aldı.
Bilişim teknolojilerinin araştırma ve gelişimine destek veren Association for Computing 
Machinery’den (ACM) yapılan açıklamada, Profesör Valiant’ın, kavramsal bilişim teorisi ve daha 
geniş anlamda bilişim teorisinin gelişimine katkılarından ötürü ödüle layık görüldüğü belirtildi. 
Valiant’ın araştırmasına bilgisayarların insan mantığını ve düşünce biçimini algılaması konusunda 
çığır açan bir araştırma olarak bakılıyor.
ACM Başkanı Alain Chesnais, Valiant’ın son 30 yıldaki başarılarının yapay zekâ alanında 
kaydedilen gelişmelere teorik temel sağladığını ve makine tarafından öğrenme alanında 
olağanüstü buluşlar yapılmasını sağladığını belirtti. Valiant’ın diğer tekniklerle birlikte derin 
bilişim, matematik ve kavramsal teori bilgisinin, IBM’in süperbilgisayarı Watson gibi makine ve 
iletişim tarafından modern öğrenme biçimlerinin ortaya çıkarılmasını sağladığı bildirildi. Watson 
isimli süperbilgisayar, geçen aylarda üç gün süren bir karşılaşma sonucunda “Jeopardy ” adlı 
televizyon oyununu başarıyla tamamlayarak, yapay zekânın potansiyelini spektaküler bir biçimde 
ortaya koymuştu. 
Modern bilgisayar biliminin kurucularından sayılan, İngiliz matematikçi ve bilgisayar biliminin 
babası olarak tanınan Alan M. Turing anısına, 1996’dan beri her yıl ACM tarafından bilişim 
dünyasına katkıda bulunanlara verilen Turing Ödülü, bilgisayar dünyasının Nobel’i olarak anılıyor. 
Intel ve Google’ın desteğiyle verilen 250 bin dolarlık maddi ödül, dünya çapındaki prestiji ile ön 
plana çıkıyor. 

SEKTÖRDEN YANSIMALAR
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